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PENJELASAN LEXICAL DAN GRAMATICAL 

 

�mf��e��d��c��b��ag�����j��i��h
��t��s��r���q���p��o��n���������m��l��k

|��{������z��y��x��w��v��u}���a��`��_��~
���e�����d��c��bl ١٠٣: آل عمران  

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 

dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. 

 

1.  ������ (a-i) melindungi, sebagaimana dalam ayat berikut: 

�m}��|����{��z~����l  

Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia... (QS Al-Ma’idah : 67) 

[CT1] 

� �����	 �����
��� viii mencari perlindungan pada sesuatu/seseorang. 

2.  ��� �� , tali, jamak   ����� �� . Dengan ‘tali’ maksudnya ‘kekuatan mengingat’, 

yakni perjanjian Allah. 

3. ��� ��� ���� semuanya. Ini adalah hal, dan shahihul hal adalah fa’il dari  ���
�������  

(yakni waw). 

4. ���������� � !������ v, berserakan, berpecah-belah, bercerai-berai, terbagi. Perhatikan 

bahwa   ����!������ "  asalnya adalah    ����!�����
��� "  dengan dua ta. Penghapusan 

ini adalah demi untuk euphony (bunyi yang enak didengar), dan terjadi pada 

bentuk v dan iv, ketika huruf al-mudharra’ah adalah ta. Berikut ini contoh 

penghapusan tersebut dalam bentuk vi pada Al-Qur’anul Karim: 
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m�o��n��m���lp����l  

“...dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal...” (QS Al-Hujarat : 13) 

Di sini   ���#�$�����
�%  adalah untuk  ���#�$�����
�
�%. 
5. ��� �&�' ���&�' (a-u) meningat. 

6. ��(���)* �+��,�� ������)�- iv. memberikan nikmat, menganugerahkan. Ismul mashdar-

nya adalah  �.�����) . 
7. 

Untuk   �'�* lihat Pelaqjaran 3/ayat 258/4. 
8.  �/� �0��- ���
�1�& �'�* �����,�� �2� �.�����) �3���&�'� : Di sini  �'�*  adalah maf’ul bih dalam 

hubungannya dengan   �.�����) yang memiliki kekuatan   ������)�- , yakni:  �2� ������)�-
 �����,�� �/� �0��- ���
�1�& �'�*  ‘Allah memberikan nikmat kepada kalian manakala 

kalian adalah musuh’ 

9.  43�0�� ‘musuh’ juga digunakan dalam makna jamak. Dalam ayat berikut dia 

adalah mufrad: 

�m����q��p��o��n��m��l��kl  

“Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh 

bagimu dan bagi isterimu, ....” (QS Thahaa : 117) 

 

Dan bentuk jamak-nya pada ayat berikut: 

�m��¶������µ�� �́������³��²��±��°l  

“karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali 

Tuhan Semesta Alam.” (QS Asy-Syu’araa :77) 

 

Ia juga memiliki bentuk jamak    sebagaiamana dalam ayat yang kita pelajari, 

dan juga dalam ayat berikut: 

�mC��B��AD�����l  

“Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu...” 

(QS An-Nisa : 45). 

9.  �5����	 �6!%�-��� ����%�7�� �8�!1%�  ii, mempersatukan, merukunkan. 
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  �����	��,�& �5����	 �6!%�- Dia menyatukan hati kalian dalam cinta. 

10.  �9���:�- memasuki waktu pagi. Di sini ia adalah fi’il naqis, dan karenanya  ia 

adalah saudara  �;��&  dan mengambil ism dan khabar. Maknanya memasuki 

waktu pagi’, dan juga mungkin hanya berarti ‘menjadi’ tanpa merujuk pada 

waktu sebagaimana dalam ayat ini. 

11.  �<�- saudara (lk), bentuk mutsanna   �;����=�- , jamak  �> �� �=�*  dan   �;�� �=�* . Bentuk 

jamak   �> �� �=�*  yang paling banyak digunakan untuk makna hubungan darah, 

dan  �;�� �=�*    untuk menunjukkan persaudaraan metafora
1
. Lihat QS 4:11, 176 

dan QS 12:5,7,58,100. Akan tetapi  dalam QS 9:24   �;�� �=�*  digunakan untuk 

saudara sedarah, dan dalam QS 40:10   �> �� �=�*  digunakan untuk saudara dalam 

keimanan. 

12. ����? pinggir, tepi. Bentuk mutsanna   �;������? dan bentuk jamak adalah   �;��� �?�- 
. [CT2] 

13. ������� ������ (a-i) menggali. [CT3] 

  �>������ lubang, jamak   ������. Pola  �.�,����# memiliki makna ismul maf’ul dalam 

beberapa kata. Lihat Pelajaran 2/ayat 249/7/CT2. 

14. ��'��@��)�* ���@��)�- iv, menyelamatkan, membebaskan dari. 

15. ��)�����	 �/ �A!B%� �;��	 (a-i) menjadi jelas, tampak, terang. Ismul fa’il-nya adalah 

 �5C���	 seperti  �5CD�E dari  �;��F��G �;��E dan  �5C��% dari   �5��,�G �;". 

  �.�1C�� ���%� bukti yang jelas, jamak  �H��1C����	  (lihat ayat 105). 

 ��)��� ����� 3 ��1�������� �5!���	 ii, menjelaskan, menerangkan. 

16.  �/��0�
 �E� I�0�
 �E� viii, memperoleh petunjuk. 

�m��n������m��l���k��j��i���h��g��f

                                                             
1
 Al-Shihah: أخو 
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p��oq����u��t��s��rl ١٠٤: آل عمران  

104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung.” 
1.  �5���
�%�3 : Ini adalah lam al-amr. Perhatikan bahwa ia memiliki sukun karena 

didahului oleh waw. 

2.  �J3���� ��%� bermakna sesuatu yang telah diketahui, terkenal, secara universal 

diterima, dan sebagai istilah islami, ia bermakna sesuatu yang dikenali sebagai 

kebaikan dalam syariat. 

3. ��$� ���)�* �����)�- iv, tidak mengakui, menyangkal, mengingkari. Ismul maf’ul 

adalah   �����1�( . Maka secara harafiah berarti sesuatu yang dipungkiri, tidak 

diakui, tidak dikenal. Sedangkan dalam istilah islami,  yaitu sesuatu yang tidak 

dikenali dalam syariat sebagai kebaikan. 

�m���~��}��|��{��z��y��x��w���v¡���
��¦��¥��¤��£��¢l ١٠٥: آل عمران  

105 “Dan jangalah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 

berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah 

orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” 
 

1.  �H��1C�� ���%� ���E�/� �� ��( �0����	 �5�( : ini adalah  �.!G�$�0����%� ��( maka maknanya 

adalah  �H��1C�����%� /A �K�( �0����	. 
 

2.  ����L�� �M���� ��F�% �N�O�%3-�3 : Khabar dari  �N�O�%3-�3  adalah jumlah ismiyyah 

(kalimat nominal)   ����L�� �M���� ��F�%. 

�m«����ª��©��̈ ��§¬����±��°��¯��®
��»��º���������¹��¸��¶��µ����������´��³��²l  آل

١٠٦: عمران  
106. “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka 

yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada 

mereka) dikatakan: “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu 

rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu.” 
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1.  �P ����G  adalah maf’ul bih dan menunjuk kepada waktu  �;��	!�����G (mereka akan 

diadzab) yang dipahami dari kata  �M�����  yang terdapat pada akhir ayat di 

atas.   
 

2. � !Q����	 ����R��S���	  ix, menjadi putih. 

 

3. ��T��T�� �U� !T�� �U� ix, menjadi hitam. 

 

4. Jumlah fi’liyyah  �V����3 �Q�� ������ adalah mudhaf ilaihi, karena itu posisinya   A#
 W��� C�F�(. 

 

5.  �V����3 adalah nakirah, sehingga bermakna ‘beberapa wajah’, 

 

6.  ���������&�- ���F�E����3 �H!T�� �U� �5G��!%� �!(�7�#...  : Jawab dari  �!(�- telah dihapus 

yang mungkin tersusun atas   ���F�% ����@�����# dan ini adalah khabar dari mubtada 

 �5G��!%� . 
 

7.  ���F�E����3 �H!T�� �U� : Jumlah fi’liyyah ini adalah  ����:����%� �.�, �: dan  �0�Y���  

adalah dhamir  ���E  dalam   ���F�E����3. 

 

8.  �/ �A!B%� � ��'  �.��� ���( 3 Z���� ���( 3 �����3�' 3 Z��� �3�'  (a-u) merasalakan 

 

9.  �;3���� ��� ���
�1�& � ���	 : kata ��	  bermakna ‘karena, lantaran’   

 

10.  �;3���� ��� ���
�1�& ����	  :  Ini adalah   �.!G�$�0����%� ��( , sehingga maknanya adalah  � ���	
 �;3���� ���� �����) �����	 

�m��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿������¾��½��¼l  
 

107. 

 

“Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada 

dalam rahmat Allah (surga), mereka kekal di dalamnya.” 
 

1.  �2� �. �� ���$ A# adalah khabar dari   �5G��!%�. 
 

2.  �;3�0�%��= � �F�# ���E adalah hal, dan shahibul hal-nya adalah fa’il dari kata kerja  

�3���@��
 �U�. 
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Pada kalimat seperti  �[�����%� A# �0�%��%� , shibul jumlah  �[�� ���%� A# dikatakan 

sebagai khaba, akan tetapi khabar yang sebenarnya dikatakan sebagai kata 

kerja yang mungkin tersusun atas �3���@��
 �U� , maknanya menetap/tetap,  

Hal ini berlaku juga pada zarf misalnya:    ��G�0���%� �0�1�� �8C$�0���%�. Di sini juga 

khabar yang sebenarnya adalah  �3���@��
 �U�. 
 

�mÌ��Ë��Ê��É����È��ÇÍ�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl  
108 “Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; 

dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.” 
 

1.  � �E��, ��
��)...  adalah hal dan sahibul hal-nya adalah  �H��G\. 
 

2.  �5����%����,�% � ���,�] �0G���G �2� ��(�3 : Lam dalam   disebut   (lam penguat). Ini 

dilekatkan pada awal maf’ul bihi jika aksi dari kata kerja menjadi lemah. Aksi 

kata kerja dikatakan lemah dalam dua kasus berikut: 

a) Jika maf’ul bihi mendahului kata kerja sebagaimana dalam ayat berikut: 

m������Ð���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��Èl  

“Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir 

mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." (QS Yusuf : 43) 
 

Di sini maf’ul bihi (���G �̂ ��%�) mendahului kata kerja, karena itu ia mengambil 

lam at-taqwiyah. Dia tidak membutuhkan lam jika dia mengikuti kata kerja 

(��G �̂ ��%� �;3���������� ���
�1���)�*) 
 

a) Jika dia adalah maf’ul bihi dari masdar atau kata turunan seperti ism al-

fa’il atau ism al-muballaghah, contoh: 

 �5����%����,�% � ���,�] �0G���G �2� ��(�3 

 

Di sini  �5����%����%�  adalah maf’ul bihi dari masdar ����,�] . Dia tidak 

membutuhkan lam jika maf’ul bihi dari kata kerja langsung sebagaimana di 

dalam: 

 �5����,��%� ���,�L�G �;- �2� �0G���G �" 
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�m����¼������»��º��¹��¸��¶��µ��´l  

 

“Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-

senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." 

(QS Yusuf : 12) 

 

Di sini maf’ul bihi ( �_) mengambil lam karena   ��(��� adalah ismul fa’il  

( �;��L�#� ��). Jika dia adalah maf’ul bihi dari kata kerja, dia tidak memerlukan 

lam ( �+�L�� �̀ �) !;*). 

�m��������Ë��Ê��É��È��Çl ١٠٧: ھود  

“Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” 

(QS Huud : 107) 

Di sini maf’ul bihi (��() memiliki lam karena  ��(���-nya adalah ism al-

muballaghah ( ���!���#). Jika kata kerja digunakan, maka tidak ada kebutuhkan 

akan lam ( �0G���G ��( �!���# �N!	�$ !;*). 
Lam at-taqwiyah adalah pilihan dalam beberapa kasus.  

�mG��F��E��D��C��B��AH����M�������L��K��J��Il  

 

109. 

 

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada 

Allahlah dikembalikan segala urusan.” 
 

1. Kata   �a���$ memiliki dua arti: 

a. b���T�$3 Z��� �����( 3 Z�������$ �a���$ (a-i) kembali, sebagaimana dalam: 

c�.!��( �5�( �H/d����$ b�
�( ‘kapan anda kembali dari Makkah?’ 

Berikut ini contoh dari Al-Qur’an al-karim: 

�m±��°��̄ ��®��¬��«²����l ٨٦: طه  

“Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih 

hati...” (QS Thaha : 86) 

 

Ini adalah penggunaan  �a���$ yang intransitif. 
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b. ��� ���$ �a���$ (a-i) mengembalikan, sebagaimana dalam: 

 �;e� !A�%* �+�� ������� ���%�3 f� �F�? ������ A�	��
�& �H���=�- ‘Engkau mengambil 

bukuku sebulan yang lalu dan belum mengembalikannya kepadaku sampai 

sekarang’. 

 

Berikut ini contohnya dalam al-Qur’an al-Karim: 

m�������p��o���n����������m��l����k��jl ٤٠: طه  

“Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan 

tidak berduka cita.” (QS Thaaha : 40) 

 

Ini adalah penggunaan transitif (yang membutuhkan obyek 
–pent

) dari kata 

kerja ini. Dan dalam makna inilah kata kerja ini memeiliki bentuk pasif.  

 

�m��V��U������T��S��R��Q��P��O��N

��X���WYZ���� �̀ �_��^��]�� �\��[

ab����g��f��e����d��cl ١١٠: آل عمران  
110. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik.” 
 

1.  f.!(�- �� ��� �= ���
�1�& : Ini adalah bentuk  �;� �&  yang tidak menunjukkan aksi dalam 

bentuk lampau, akan tetapi ia digunakan untuk memberi penekanan hubungan 

hubungan antara ism  dan khabar-nya sebagaimana dalam ayat berikut: 

�m��n��m��l��kl ٩٦: النساء  

“Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS An-Nisaa : 

96) 

 

�m|��{��z}����b���a��`������_�����~l سراء�٣٢: ا  

 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk/” (QS Al-israa : 32) 
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�mn��mo������w��v���u������������t��s��r���������q��pl  

 

“maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana 

kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" (QS 

Maryam : 29) 

 
 

2.  �8�!1�% �[���� �=�- : kalimat ini adalah na’t dari kata  f.!(�-. 
 

3.  �J3������ ��%��	 �;3���(�7�� adalah hal dan shahibul hal-nya adalah  f.!(�- g��� �= . 

  ���F�% ��� ��� �= �;����% : Ism  �;��& adalah dhamir mustatir yang merujuk pada  

 �;����Gh� . Kalimat tersebut mungkin tersusun atas: 

 �- �5�(\ ���%�3 �M��
��%� � �E  ���F�% ��� ��� �= �;����G�* �;� ���%  

 

Untuk   ���% , lihat DL3 Pelajaran 12. 
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CATATAN TAMBAHAN 

 

 

1) Ibu kota disebut  �.�� �:���%� karena ia melindungi negara. 

 

2) Kata ����? muncul dalam Al-Qur’an al-Karim dua kali. Berikut ini ayat 

lainnya: 

�m��_��~��}���|��{��z����y��x��w
�����k��j���i��h��g��f��e��d����c��b��a��`

lm����s��r��q���p��o��nl ١٠٩: التوبة  

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa 

kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang 

mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu 

jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak 

memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim.” (QS At-Taubah : 

109) 
 

3) Perhatikan bahwa  ���#� �� berarti kuku (secara harafiah berarti yang digali) 

4) Sebagaimana dalam ayat berikut: 

�m���H���G��F��E��D���Cl ٢: مريم  

“(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada 

hamba-Nya, Zakaria,” (QS Maryam : 2) 

 

Di sini kata  �V �0���� adalah maf’ul bihi dari mashdar .�� ���$ , akan tetapi dia 

tidak mengambil lam al-taqwiyyah. 

�m�k�j�i�h�g�X�W��g��f��e��d

i��hj�l ٤٧: إبراھيم  

“Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-

Nya kepada rasul-raaul-Nya; ....” (QS Ibrahim : 47) 

Di sini,   �+�,�U�$ adalah maf’ul bihi dari mashdar   �V�0���3, akan tetapi dia tidak 

mengambil lam al-taqwiyyah. 
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LATIHAN 

 

1. Identifikasi seluruh fi’il mujarrad yang terdapat dalam nash, dan berikan bab 

masing-masing fi’il tersebut. 

2. Identifikasi seluruh fi’il mazid yang terdapat dalam nash, dan berikan bab 

masing-masing fi’il tersebut. 

3. Apa arti dari setiap frasa berikut? 

 �����1���%� Z �J3�������%� Z�V����3 �Q�� ������ �P ����G Z�$�!1%� �5�( f>������ ����? Z�2� ��� ��.  

4. Identifikasi jenis lam pada kalimat berikut ini: 

�m����g��fl  
 

a. 

�m�����Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl  
 

b. 

�ma��`��_b��l  
 

c. 

�m����s��r��q���p��o��nl ٤١: البقرة  
 

d. 

�m��G��F��E��D��C��B��Al ٢ - ١: العصر  
 

e. 

 

5. Apa M��* dhamir  ���E pada yang berikut? 

�m����t��s��rl  
 

a. 

�m� �̂�]��\l  
 

b. 

6. Kata  �a���$ muncul dua kali dalam kalimat berikut. Apa artinya pada masing-

masing konteks? 

 �2� �/��? �;* �i�, ��� ��%� �N�% �a ���$�7�U ����!D%� �5�( �a ���$�- �;- �0����	.  

7. Kata  43�0�� digunakan baik untuk mufrad maupun jamak. Kutiplah ayat untuk 

setiap penggunaan tersebut. 

8. Berikanlah bentuk jamak untuk setiap ism berikut. 

 �.!(�- Z�>������ Z����? Z�.�����) Z�����.  


